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Ժոմպլաթ Նասրալլային Կոչ Կ՝ընէ Ալէյի 
Հետաքննութեան Սպասելու 
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Սուրբ Պատարագով 
եւ Խորհրդանշական 
Տօնախմբութիւններով Հայաստանի 
Մէջ Նշուեցաւ Վարդավառը

Ընկերվար յառաջդիմական կուսակցութեան 
ղեկավար Ուալիտ Ժոմպլաթ կոչ ուղղեց Հըզպալլայի 
ընդհանուր քարտուղար Հասան Նասրալլային՝ 
Ալէյի բախումներուն համար նախքան Դատական 
խորհուրդին դիմելը՝ սպասելու հետաքննութեան 
արդիւնքներուն։

«Զարմացած եմ, թէ ինչպէս Նասրալլան իր 
դատավճիռը տուաւ՝ շրջանցելով դատական հե-
տաքննութիւնները,- ըսաւ Ժոմպլաթ եւ ընդգծեց,- 
Յարգելով  Նասրալլայի տեղեկութիւնը՝ խորհուրդ 
կու տամ իրեն սպասելու հետաքննութեան ար-
դիւնքներուն, գիտնալու համար անհրաժեշտ է Դա-
տակա՞ն խորհուրդի կամ ինուորական դատարանը»։  

Նշենք, որ նախորդ Ուրբաթ օր Նասրալլա 
յայտնած էր, թէ ինք աջակցած էր Լիբանանեան 
ժողովրդավարական կուսակցութեան նախագահ, 
երեսփոխան Թալալ Արսլանի պահանջին՝ դիմելու 
Դատական խորհուրդ, որ երկրի բարձրագոյն 
ատեանն է։

«Եթէ խնդիր ունինք եւ կ՝ուզենք հակադրուիլ 
մէկուն ուղղակիօրէն կ՝ընենք։ Եթէ Հըզպալլան 
խնդիր մը ունենայ, պիտի հակադրուի ձեզի ուղ-
ղակիօրէն եւ ոեւէ դաշնակիցի ետին պիտի 
չպահուի։ Մենք ատիկա ընելու ուժը ունինք»,- ըսաւ 
Նասրալլա՝ ակնարկելով Ժոմպլաթը, որ Հըզպալ-
լայի աջակցութիւնը Արսլանին կը տեսնէ իբրեւ 
վնաս տիւրզի առաջնորդի դիրքին։

Նշենք, որ գործին ուղղորդումը Դատական 
խորհուրդին՝ կառավարութեան հանդիպման ժա-
մանակ եղած է գագաթնակէտային արգելափակում 
մը:

Կառավարութիւնը շաբաթներ շարունակ չէր 
հանդիպեր՝ խուսափելու համար նախարարներու 
մէջ նախատեսուող խնդիրներէն։ 

Ան (կառավարութիւնը) տակաւին կրնայ քուէար-
կել գործը դատական խորհուրդ ուղարկելու համար։

Այն ալ-Հիլուէ Վերաբացաւ Իր Դռները 
Աշխատանքային Ճնշման Գործադուլէն 
Ետք

Սայտայի Այն ալ-Հիլուէ պաղեստինեան գաղ-
թակայանը Շաբաթ օր բացաւ իր դռները՝ մօտ 
երկու շաբաթ տեւած ցոյցերէ ետք, որոնք բողոք 
էին Աշխատանքի նախարարութեան կողմէ օտա-
րահպատակ աշխատաւորներու հանդէպ եղած 
ճնշումներուն։  

Սննդամթերքի, բանջարեղէնի, վառելանիւթի եւ 
այլ իրերով բեռնուած փոքր բեռնատարեր մտան 
Լիբանանի ամենամեծ պաղեստինեան բնակա-
վայր՝ Այն ալ-Հիլուէ, որ վերսկսաւ իր բնականոն 
գործունէութիւնը՝ բողոքի ցոյցերէն ետք:

Յիսուս Քրիստոսի պայծառակերպութեան տօ-
նը` Վարդավառը, որ Հայ առաքելական Եկեղեցւոյ  
տաղաւար տօներէն է, այս տարի նշուեցաւ Յուլիս 
28-ին: 

 «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ` ժամը 13:00-ին 
բոլոր եկեղեցիներէն ներս մատուցուեցաւ սուրբ 
պատարագ, որուն յաջորդեց ջրախաղերը գրեթէ 
բոլոր եկեղեցիներու բակերէն ներս:

Նոյն օրը համայնքային մեծ միջոցառումներ 
տեղի ունեցան Հայաստանի տարբեր շրջաններու 
մէջ:

Պայծառակերպութեան տօնով հաստատուած է 
այն ճշմարտութիւնը, որ Յիսուս Աստուծոյ որդին է: 
Տօնի թելադրանքն է՝ սիրել Աստուծ, հետեւիլ անոր 
պատուիրաններուն եւ իրականացնել Աստուծոյ 
կամքը:

Ժողովրդական այս տօնը առաւել յայտնի է 
«Վարդավառ» անունով: Անիկա Հայաստանի 
առանձին բնակավայրերու մէջ ունի անուանման 
տարբեր ձեւեր: Ինչպէս օրինակ՝ Վարթավառ (Ար-
ճակ),Վարդեւոր (Լոռի, Ջաւախք, Կաղզուան), 
Վարդիւոր (Դերսիմ), Ճրճանքի օր (Շաղաթ), 
Ճրճան (Մարտիրոս-Վայոց Ձոր), Պալլում, Պարլում 
կամ Պարլամոն (Քեսապ):

Վարդավառը կը համընկնէր դաշտերու մէջ 
հասունցած հացահատիկի հաւաքին: Տօնի օրը 
գրեթէ ամէնուր հասկեր կը տանէին եկեղեցի` 
խնդրելով, որ դաշտերը կարկուտէն եւ մարեխէն 
անվնաս մնան: Ցորենի հասկերէն կը պատրաստէին 
խաչաձեւ, ծառի ճիւղի, ծաղկեփունջի նման 
«խաչբուռ»:

Եկեղեցւոյ բեմը եւ Ս. Սեղանը կը զարդարէին 
հազարաւոր ծաղիկներով ու վարդի փունջերով: 
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Երեւանցիները Ազգային Ժողովի Այգիին եւ Բաղրամեան Պողոտայի մէջ Գորգ Լուալով Նշած են 
Վարդավառի Տօնը

Բակօ Սահակեան Գանձասարի Վանական Համալիրի Մէջ Մասնակցած է Վարդավառի 
Տօնակատարութեան

«Պատիւ ունիմ» Ծրագիրով Ծառայութեան Ժամկէտները Կրճատուած են
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Աւետ Տէրտէրեան 

(29 Յուլիս, 1929, Պաքու)-(11 Դեկտեմբեր, 1994, 
Երեւան)

Երաժշտահան, ժողովրդական արուեստագէտ, 
ՀԽՍՀ պետական մրցանակի դափնեկիր (1977)։ 
Աւետ Տէրտէրեանը կը համարուի նոր սիմֆոնիք ոճի 
հիմնադիրը։

Աւետ Տէրտէրեանի Հայրը եղած է բժիշկ, հանդէս 
եկած է նաեւ որպէս երգիչ։ Մայրը, չունենալով մաս-
նագիտական երաժշտական կրթութիւն, հանդէս 
եկած է որպէս երգչուհի: 1948 թուականին Տէրտէր-
եանը ուսումը սկսած է Պաքուի երաժշտական ու-
սումնարանէն ներս, 1951 թուականին տեղափոխ-
ւած է Երեւան, Ռոմանոս Մելիքեանի անուան 
երաժշտական ուսումնարան: 1952 թուականին՝ ըն-
դունուած է Երեւանի Կոմիտասի անուան պետական 
երաժշտանոց երաժշտահանութեան բաժին, էդ-
ւարդ Միրզոյեանի դասարան։ 1985 թուականէն 
Տէրտէրեանը դասախօսած է երաժշտանոցէն ներս։ 
Մահացած է 1994 թուականին յուղարկաւորուած է 
Երեւանի քաղաքային պանթէոնէն ներս։

Տէրտէրեանի երաժշտութիւնը բազմազան չէ։ Ան 
առաւելապէս յայտնի է իր սիմֆոնիք երաժշտու-
թեամբ: Անոր սիմֆոնիաները իրենց նորարարական 
մեծ խիզախութեամբ եւ հայկական հոգեւոր երա-
ժըշտութեան ինքնատիպ կիրառմամբ նոր խօսք էին 
ոչ միայն հայկական երաժշտական արուեստի մէջ, 
այլեւ խորհրդային եւ համաշխարհային երաժշտու-
թեան մէջ (որոշ սիմֆոնիաներու մէջ Տէրտէրեանը 
օգտագործած է տուտուկ, զուռնայ, թառ եւ այլն)։ 
Երաժշտանոցի ուսման տարիներուն Աւետ Տէրտէր-
եանը գլխաւորաբար ստեղծած է  վոկալ եւ գործիքա-
յին ստեղծագործութիւններ, որ բարձր գնահատուեցաւ 
մոսկովեան երիտասարդ երաժշտական ստուգա-
տեսութեան ընթացքին։ Տէրտէրեանի աւարտական 
աշխատանքը «Հայրենիքը» հինգ մասէ կազմուած 
շարք է նուագախումբի սոբրանոյի եւ պարիթոնի 
համար (Յ. Թումանեանի եւ Յ. Շիրազի խօսքերով)։ 
«Հայրենիք», այնուհետեւ «Յեղափոխութիւն» վոկալ-
սիմֆոնիք շարքերուն հետեւեցաւ լարային 
քառեակներու ստեղծումը։ Այստեղէն սկիզբ առած է 
երաժիշտի ուրոյն գրելաոճը։ Ան հրաժարած է 
դասական հարմոնիայի համակարգէն եւ անոր 
պարտադիր կանոններէն։ Տէրտէրեանը սիմֆոնիստ 
էր իր երաժշտական մտածողութեամբ։ 

Աւետ Տէրտէրեանը գրած է 8 սիմֆոնիա, ունի 
հինգ տասնեակէ աւելի ստեղծագործութիւններ, 
ստեղծած է 2 օփերա եւ գրած է մէկ տասնեակէ 
աւելի ֆիլմերու երաժշտութիւն։ 

ՀՀ Ազգային ժողովի այգիին եւ Բաղրամեան 
պողոտայի մէջ Յուլիս 28-ին կազմակերպուած էր 
Վարդավառի տօնի առիթով ձեռնարկ:

Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին տեղեկացուցին ՀՀ 
ԱԺ լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու 
վարչութենէն, ՀՀ ԱԺ պատգամաւոր Հռիփսիմէ 
Գրիգորեանը, նշելով, որ Վարդավառը կը տօնուի 
Հայաստանի շրջաններու, Արցախի եւ Սփիւռքի 
հայկական գաղթօջախներէն ներս, տեղեկացուցած 
է, որ այս անգամ տօնին համադրուած է հայկական 
մշակոյթի այլ բաղադրիչ մը գորգը: Պատգամաւորի 
խօսքով՝ միջոցառման նպատակներէն է հան-
րայնացնել հայկական գորգը, որ մեր կենդանի 
մշակոյթն է: Հայերը գորգագործութեամբ զբաղած 
են դարեր առաջ, եւ անիկա կը շարունակէ մնալ 

«Պատիւ ունիմ» ծրագիրով երիտասարդները 
յետայսու զինուորական ծառայութեան պիտի 
մեկնին 2 տարի 3 ամիս ժամկէտով՝ նախկին երեք 
տարուայ փոխարէն:

«Այժմ զինակոչիկը դպրոցը աւարտելէն ետք կը 
ստանայ բարձրագոյն կրթութիւն եւ կը զօրակոչուի 
զինուորական ծառայութեան 2 տարի 3 ամիս ժամ-

որպէս կենցաղի եւ մշակութային ժառանգութեան 
անբաժան մասնիկ:

Ըստ պատգամաւորի՝ միջոցառումը ունի նաեւ 
խորհուրդ՝ օրակարգային դարձնել Հայաստանի 
մէջ հայկական գորգի ժամանակակից, տարբեր 
բաժիններ ներառող թանգարան ունենալու հարցը: 
«Մենք ունինք հարուստ մշակոյթ, ցաւօք, աշ-
խարհին բաւականաչափ չենք ծանօթացուցած մեր 
մշակոյթին եւ անհրաժեշտ չափով չենք հանրայնա-
ցուցած զայն, որ շատ կարեւոր է»,- ըսած է Հռիփ-
սիմէ Գրիգորեան:

Միջոցառման մասնակիցները Բաղրամեան 
պողոտայի մէջ նախ գորգեր լուացած են, ապա 
իրար վրայ ջուր թափելով՝ նշած Վարդավառը: 
Օրուայ ընթացքին Ազգային ժողովի այգիին մէջ 

Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ Բակօ 
Սահակեան Յուլիս 28-ին Գանձասարի վանական 
համալիրի մէջ մասնակցած է Յիսուս Քրիստոսի 
Պայծառակերպութեան՝ Վարդավառի տօնակա-
տարութեան:

Նախագահը ներկայ գտնուեցաւ նաեւ Գրիգոր 
Նարեկացիի «Մատեան ողբերգութեան» գիրքի վե-
րահրատարակութեան շնորհանդէսին:

Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին տեղեկացուցին Արցա-

կէտով: Տղաները Պաշտպանութեան նախարարու-
թեան հետ նախապէս պայմանագիր կը կնքեն, 
համաձայն որուն կը պարտաւորուին կրթութիւն 
ստանալէն ետք ծառայութեան մեկնիլ որպէս 
սպայ»,- «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ, լրագրող-
ներու հետ զրոյցին այս մասին ըսաւ ՀՀ գլխաւոր 
զինուորական կոմիսարի պաշտօնակատար Արմէն 

ցուցադրուած են «Թուֆենկեան գորգ», «Մէգերեան 
կարպետ» եւ Հայկական գորգի ազգային կեդրոնի 
ներկայացուցած ձեռագործ գորգեր: Իրականաց-
ւած են վարպետաց դասեր:

խի Հանրապետութեան Նախագահի աշխատա-
կազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութենէն, 
Բակօ Սահակեանը կարեւորած է ազգային 
մշակութային արժէքներու պահպանման եւ մատաղ 
սերունդի հայեցի դաստիարակութեան նպաստող 
գիրքերու եւ աշխատութիւններու նշանակութիւնը:

Նախաձեռնութիւններուն ներկայ էին Ազգային 
Ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեանը եւ պաշ-
տօնատար այլ անձինք:

Աւթանդիլեանը։
Ան յայտնած է նաեւ, որ պայմանագիր կնքած 

տղաներուն՝ համալսարանի ուսման վարձը պիտի 
վճարէ Պաշտպանութեան նախարարութիւնը: 
Աւարտելէն եւ սպայական ծառայութեան անցնելէն 
ետք տղաները կը ստանան սպայական աշխա-
տավարձ:
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Զրոյցը՝ ԿԱՐԻՆԷ ՌԱՖԱՅԷԼԵԱՆ

«Երկու լեզուներուն մօտեցման Նախաքայլ ու Հիմնաքար Ըլլալու 
Առաւելագոյն Հնարաւորութիւնը Ունի «Ոսկէմիջին» 

Ուղղագրութիւնը». Անդրանիկ Տագէսեան

«Իրատեսի» հիւրը Հայկազեան համալսա-
րանի Հայկական սփիւռքի ուսումնասիրութեան 
կեդրոնի տնօրէն, «Հայկազեան հայագիտական 
հանդէս» տարեգիրքի պատասխանատու քար-
տուղար, դոկտոր Անդրանիկ Տագէսեանն է: 
Անոր հետ ծաւալուն զրոյցի մէկ հատուածը ար-
դէն հրապարակուած է «… Եւ ոչ միայն մշակոյթի 
մասին» խորագրի ներքոյ: Այսօր մենք կ’անդ-
րադառնանք արեւմտահայերէն-արեւելահայերէն 
չհանդարտող հակամարտութեան եւ լիբանանա-
հայութեան գոյութենական որակներուն:

- Արեւմտահայերէնի ճակատագրով մտահոգ 
Սփիւռքը մշտապէս կ’արծարծէ դասական 
ուղղագրութեան անցնելու եւ արեւմտահայերէնին 
զարկ տալու նպատակը: Բայց չէ՞ որ արեւելա-
հայերէնը, որ շքեղ ու լայն գործածական լեզու է, 
կարելի չէ զոհաբերել այդ նպատակին: Արեւելա-
հայերէնի օր օրի հարստացող բառապաշարը, 
ամենատարածուած օտար եզրոյթներն անգամ 
հայեցի համարժէքներով փոխարինելու հետեւո-
ղական ջանքը, զոր կը գործադրեն հայաստանցի 
լեզուաբանները, կարելի չէ թերագնահատել եւ 
չհպարտանալ այս հարստութեամբ: Նմանապէս 
խոնարհումի է արժանի այն գորովանքը, զոր կը 
տածեն սփիւռքահայերը արեւմտահայերէնի 
հանդէպ՝ զայն առաւելագոյնս զերծ պահելով 
օտարաբանութիւններէ: Մեր ոսկեղէնիկ մայրե-
նիի երկու ճիւղերուն միջեւ հնարաւոր չէ՞ հաշ-
տարար սահման մը գծել եւ ստեղծել հնարա-
ւորութիւն, որ անոնք զարգանան զուգահեռաբար՝ 
առանց մէկը միւսէն զիջումներ ակնկալելու: 

- Եթէ կը խօսինք զուգահեռ ընթացքի մասին, 
ապա զուգահեռականութիւնը փոխզիջում կ՚են-
թադրէ: Ըսեմ, նաեւ թէ արեւելահայերէնը եւս 
վտանգուած լեզու կրնայ դառնալ շուտով...: 

Ընդունինք՝ առանց երկմտանքի, որ երկուքն ալ 
ազգային հարստութիւններ են: Ընդունինք նաեւ, 
որ դասական ուղղագրութիւնը արեւմտահայերէնի 
սեփականութիւնը չէ: Արեւելահայերէնը կը տար-
բերի արեւմտահայերէնէն ոչ միայն ուղղագրու-
թեամբ: Իրատեսական չէ որ երկուքէն մէկը իր 
քերականական եւ շարահիւսական համակարգէն 
հրաժարի ու որդեգրէ միւսինը: Լեզուն միջավայրի 
դրսեւորում է նաեւ. այս երկուքը եւ իրենց իւրա-
յատկութիւններն ու տարբերութիւնները յառաջա-
ցած են հարիւրաւոր տարիներու ընթացքին եւ 
անկարելի է որ անոնք նոյնանան կամ միանան: 
Սակայն այս երկուքին հասարակաց հողը անցեալն 
է, ուղղագրութիւնը: Հետեւաբար, յարաբերաբար 
իրատեսական է որ արեւելահայ ուղղագրութիւնը 
քայլեր կատարէ դէպի դասական ուղղագրութիւն, 
իսկ արեւմտահայերէնը քայլեր կատարէ դէպի 
«արեւելահայ ուղղագրութիւն» եւ տակաւ ձեւաւորուի 
«ոսկէմիջին» ուղղագրութիւն մը, որ դասական 
ուղղագրութեան մերօրեայ գործնապաշտ դրսեւո-
րումը ըլլայ: Ուղղագրութիւն մը որ դիւրացնէ արեւ-
մըտահայերէնի ուսուցումը արտասահմանի մէջ 
(ուստի եւ ապահովէ անոր երկարակեցութիւնը), եւ 
ուղղագրութիւն մը որ մատչելիացնէ զանոնք ան-
ջատաբար գործածողները իրարու եւ նպաստէ 
երկու լեզուներու փոխշփումի ծաւալումին: Նման 

վիճակ մը աւելի հեզասահ կը դարձնէ երկու լե-
զուներուն բառապաշարի եւ ոճական փոխհարստա-
ցումը, որ կը մօտեցնէ երկու լեզուները իրարու եւ 
եթէ քիչ մը կը ջրեղէ արեւմտահայերէնը արեւելա-
հայերէնով, կը հարստացնէ նաեւ արեւելահայերէնը 
արեւմտահայ իւրայատկութիւններով: Կը կարծեմ 
որ երկու լեզուներուն մօտեցման նախաքայլ ու 
հիմնաքար ըլլալու առաւելագոյն հնարաւորութիւնը 
ունի «ոսկէմիջին» ուղղագրութիւնը:

- Լիբանանի մէջ հայկական հետքի շեշտուած 
առկայութիւնը ուղղակի ապշեցնող է: Որքա՜ն 
ջանք ու ամենօրեայ հոգածութիւն կը պահանջուի 
ընդամէնը մէկ հարիւրամեակ առաջ բնաջնջումէ 
մազապուրծ ազգէ մը՝ օտար երկրի մէջ այդպէս 
բարձր ու հպարտ ներկայացուած ըլլալու համար: 
Որ՞ն է լիբանանահայերու գլխաւոր խթանը այս 
առումով:

-Պատճառներ շատ կան. թերեւս պէտք է 
առանձնացնել պետութեան դրուածքը, որ կ՚իրա-
ւականացնէ համայնքներու գոյութիւնը եւ զանոնք 
կը դարձնէ պետութեան բաղադրիչ: Այլ խօսքով, 
եթէ Արեւմուտքի մէջ քաղաքացի անհատն է գոյա-
ցուցիչը պետութեան, Լիբանանի մէջ համայնքն է 
գոյացուցիչը: Երկիրը համայնքներու համադաշնու-
թիւն մըն է: Կան եւ այլ երեւոյթներ. Լիբանան 
փոքրամասնութիւններու երկիր է, պետականակիր 
եւ պետականատէր համայնք գոյութիւն չունի: 
Հայոց պարագային նաեւ պէտք է նշել հայկական 
յարաբերական խտութիւնը, հայութեան ընդունուած 
եւ ճանչցուած բացայայտ ներկայութիւնը: Հայու-
թեան ներքին միասնականութիւնը, մեր կարողա-
կանութիւնը՝ կարեւորը աւելի՛ էական օրակարգերէն 
զատորոշելու եւ հիմնական ուղղութիւններով մեր 

առօրեան ու համայնքը զարգացնելու գիտակցու-
թիւնը: Այլամերժութեան սահմանափակուածու-
թիւնը: Իսկ ինչ կը վերաբերի զուտ հայկական 
յատկանիշերուն, ապա պէտք է գիտակցիլ, որ 
լիբանահայ սքանչելի իրագործումը ոչ թէ լիբա-
նանահայու, այլ հայու՛ յատկանիշ է, որ կարգ մը 
վայրերու մէջ արհեստականօրէն կը ճնշուի, 
այլապէս հայուն հրաշք ճարտարութիւնը գերազանց 
արդիւնքներ կու տայ ամէնուրէք։
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Նշենք, որ գործադուլի սկիզբէն ի վեր՝ Այն ալ-
Հիլուէի ցուցարարները արգելափակած էին 
բնակավայրին մուտքերը՝ կանխելով բնակիչներուն 
հեռանալը եւ սննդամթերքի մուտքը:

Լիբանանի 12 պաղեստինեան բնակավայրերուն 
մէջ, անցնող երկու շաբաթներուն, կ՝ընթանային 
ցոյցեր՝ Աշխատանքի նախարարութեան կողմէ 
օտարահպատակ աշխատաւորներուն հանդէպ 
եղած ճնշումներուն դէմ։

Աշխատանքի նախարար Քամիլ Ապու Սլէյման 
կը պնդէր, թէ գործողութիւնը, որ ստուգողները 
տուգանած եւ փակած են շարք մը աշխատատեղեր, 
պարզապէս կ՝իրականացնէ արդէն իսկ գոյութիւն 
ունեցող աշխատանքային օրէնքը, ըստ որուն օտա-
րահպատակ աշխատողները պէտք է աշխատան-
քային արտօնութիւն ստանան։

Պաղեստինցիները, սակայն, կը պնդեն, թէ ար-
շաւը անարդար կերպով թիրախ դարձուցած է 
զիրենք, քանի որ իրենցմէ շատեր չունին աշխա-
տանքի արտօնութիւն ստանալու համար անհրա-
ժեշտ փաստաթուղթեր եւ որոնք, ի տարբերութիւն 
այլ աշխատանքային գաղթականներու, փա-
խըստականներ են եւ չունին հայրենիք, ուր կրնան 
վերադառնալ:

Այն ալ-Հիլուէի աղբիւրներուն համաձայն՝ ցու-
ցարարներու յանձնախումբը հանդիպեցաւ Ուրբաթ 

օր եւ որոշեց վերաբանալ բնակավայրի մուտքերը, 
այսօր իրականացնել Լիբանանեան-պաղեստին-
եան համերաշխութեան օր եւ ցոյցերը շարունակել 
ամէն Ուրբաթ, մինչեւ Աշխատանքի նախարարու-
թիւնը վերջ տայ ճնշումներուն։
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Քիչերը գիտեն, որ Վենետիկի Սան Մարքօ 
հրապարակի սիւնին վրայ կանգնած առիւծը, 
որ դարեր շարունակ կը խորհրդանշէ Վենե-
տիկը, իրականութեան մէջ հայոց վերջին թա-
գաւորութեան՝ Կիլիկիոյ առիւծն է, որ պահուած 
էր Վենետիկի մէջ մեր արքայութեան կործա-
նումէն ետք: Հայոց արքայական խորհրդանիշ-
ներու ընդունման արարողութիւնը, որուն հա-
մար դուքսը մեծ շքախումբով, նաւերու վրայ ծով 
ելած էր հայ պատուիրակներուն հանդիպելու 
համար, յետոյ վերածուեցաւ աշխարհահռչակ 
վենետիկեան փառատօնի, որուն իրական 
շարժառիթը արդէն երկար ժամանակ է մոռցած 
են, թէ՛ Վենետիկի եւ թէ՛ Հայաստանի մէջ: Մնա-
ցած է միայն դուքսի ծիսական ելքը նաւով բաց 
ծով որպէս փառատօնի մեկնարկի նշան եւ ոսկէ 
մատանին ծովուն մէջ նետելու աւանդոյթը՝ 
իբրեւ հայոց թագի եւ խորհրդանիշներու հետ 
փոխանակման պատասխան նուէրը ծովուն, 
քանի որ Կիլիկիան այլեւս չկայ...

Իսկ ո՞վ ըսաւ, որ Կիլիկիան չկայ: Կիլիկիան 
կայ ու պիտի մնայ իրմէ ծագում առած իր բոլոր 
զաւակներուն սրտերուն ու հոգիներուն մէջ: 
Անոնց հաւաքական յիշողութեան մէջ մեծ դեր 
կը գրաւէ ան: Իսկ եթէ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-
թեան ու անոր գահակալին հզօր գոյութիւնը 
պիտի երաշխաւորէ Հայ ժողովուրդի զաւակ-
ներուն հոգեմշակութային կապուածութիւնը 
անոր հետ ապա ԳՈՀԱՐ համոյթին ու անոր 
մտայղացողին ու ֆինանսաւորողին ամէն առի-
թով անոր դրօշներուն բարձր ծածանիլ տալը 
ամենուրէք, պիտի յուշէ բոլորին՝ ըլլան անոնք 
Հայ թէ օտար, որ Հայ ժողովուրդը իր դարաւոր 
վանքերուն եւ մշակոյթին կողքին, զանոնք 
պահող հզօր թագաւորներ ալ ունեցած է: Հայ 
ժողովուրդը միշտ չէ, որ կեղեքուած է կամ 
գտնուած է կրաւորական դիրքերու վրայ: Հայ 
ժողովուրդը աշխարհին, միայն Ցեղասպանու-
թեան ենթարկուած ազգի մը նմոյշը չէ: Հայ 
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Պէյրութի մէջ վերջերս «Մեթրօպոլիս Էմփայեր 
Սոֆիլ» թատերասրահէն ներս, կայացաւ «Կիլիկիա. 
Առիւծներու երկիր» երեք պատմական ֆիլմ-
ակնարկի փակ դիտումը: 

Այս նախաձեռնութիւնը կեանքի կոչուած է 
«ԳՈՀԱՐ» համոյթի հիմնադիր՝ Խաչատուրեան ըն-
տանիքի, մասնաւորապէս, լիբանանահայ բարե-
րար Յարութ Խաչատուրեանի նիւթական անսա-
կարկ հովանաւորութեամբ: 

«Այս նախաձեռնութիւնը նպատակ ունի սե-
րունդներու մէջ վառ պահել  երբեմնի հզօր եւ հպարտ 
թագաւորութեան ժառանգները ըլլալու գաղափարը։ 
Կիլիկիոյ պատմութիւնը ներկայացնող ժապաւէնը 
մեծ արձագանգ կը գտնէ յատկապէս լիբանանա-
հայերու ու աշխարհասփիւռ հայերու շրջանակէն 
ներս, քանի որ անոնց մեծամասնութիւնը իր ար-
մատներով այնտեղէն կը սերի։ Կիլիկիոյ դրօշակ-
ները, որոնք բազմիցս ծածանած են «ԳՈՀԱՐ»-ի 
համերգներու ժամանակ բազմահազար հանդիսա-
տեսի կողմէ, սկսած են ծածանիլ նաեւ պաստառէն 
այն կողմ՝ պատմական հերոսներու ձեռքերուն 
մէջ»,- այս առիթով ըսած է Յարութ Խաչատուրեան։

Իր կարգին նման ֆիլմով մը հանդէս գալու 
մտայղացումը ունեցած ու անոր արտադրող Սեւակ 
Սերոբեան իր այս գաղափարով ուզած է մանաւանդ 
ո՛չ Հայ հանդիսատեսին ցոյց տալ, որ Հայ 

ժողովուրդը իր պատմութեան ընթացքին ունեցած 
է նաեւ Ցեղասպանութենէ բացի այլ դրուաքներ 
եւս, որոնք յաղթական եղած են: 

25 վայրկեան տեւողութեամբ երեք ֆիլմ-ակ-
նարկերը ամփոփ, գեղարուեստական մօտեցմամբ, 
հանդիսատեսին հաղորդակից կը դարձնեն Կիլիկ-
իոյ հզօրագոյն թագաւորական արքայական տոհ-
մերու երեք հարիւր ամեայ պատմութեան, որոնց 
լիարժէք բովանդակութեամբ ու տեւողութեամբ 
ֆիլմերերու պատրաստութեան ու ցուցադրումին 
անհամբեր պիտի սպասէ հանդիսատեսը: 

«Ֆիլմ-ակնարկներու արտադրական ընթացքը 
թէ՛ ժամանակացոյցի, թէ՛ ծաւալի տեսանկիւնէն կը 
համապատասխի լիամեթրաժ ֆիլմ ստեղծելու 
գործընթացին։ Մեր նպատակն էր ստեղծել բարձր 
որակային չափանիշներուն համապատասխան 
ժապաւէն, որ կը հաւակնի  իր խօսքը ըսելու ժամա-
նակակից պատմական համաշխարհային ֆիլմի 

արտադրութեան ասպարէզէն ներս եւ Հայաստանը 
ճանաչելի կը դարձնէ՝ որպէս այս ոլորտէն ներս 
զարգացման մեծ ներուժ ունեցող երկիր։ Բոլոր 
նկարահանումները կատարուած են Հայաստանի 
մէջ, սկսած լայնածաւալ մարտի տեսարաններէն 
մինչեւ ծովամարտ, որուն նկարահանումները իրա-
կանացուցած ենք «Կիլիկիա» նաւուն վրայ։ Ժապա-
ւէնը յագեցած է հարուստ տեսողական լուծումներով 
եւ համակարգչային ծրագրաւորումով»,- ըսաւ 
բեմադրիչ՝ Աշոտ Առաքելեան։ Պէտք է նշել, որ 
ֆիլմ-ակնարկները նկարահանուած են հայաս-
տանեան «Տոմինօ Փրոտաքշն» ընկերութեան 
կողմէ: Յագեցած ըլլալով պատմական ժանրին 
բնորոշ ֆիլմարտադրական նորարար լուծումներով՝ 
այս նախագիծը իր բնոյթով առաջիններէն է 
հայկական շուկայի մէջ։

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
«Կիլիկիա Առիւծներու Երկիր» CILICIA The Land of Lions
Երեք Իւրօրինակ Ֆիլմ, Մէկ Հզօր Պատմութիւն

ժողովուրդը ունեցած է ինչպէս աշխարհակալ 
նաեւ մերձաւոր արեւելքի ամենափոթորկոտ 
ծովերուն վրայ դիւանագիտութեամբ եւ նաեւ 
քաջութեամբ լաւագոյնս նաւարկող իշխաններ 
ու թագաւորներ յանձինս Առիւծներու Երկիր 
Կիլիկիոյ Իշխանապետութիւնն ու Թագաւորու-
թիւնը:

Հետեւեալ տողերուն մէջ պարզ պիտի դառ-
նայ, որ ինչպիսի բծախնդրութեամբ եւ առա-
քելութեան վեհ գիտակցութեամբ ու անսակարկ 
պատասխանատուութեամբ Կիլիկիոյ արժանա-
ւոր զաւակ Յարութ Խաչատուրեան կը շարու-
նակէ աշխարհին ծանօթացնել իր պապերուն 
մշակոյթն ու սխրագործութիւնները:

«Կիլիկիա Առիւծներու Երկիր». երեք Ֆիլմե-
րու նախածրագիրը աւելի քան շնորհակալու-
թեան արժանի նախաձեռնութիւն մըն է ու 
փաստ մը, որ հոն ուր մենք հաւաքական նախա-
ձեռնութիւններով դժբախտաբար ձախողած 
ենք երբեմն, անհատական մակարդակի վրայ 
մեծ յաջողութիւններ արձանագրած ենք յօգուտ 
եւ ի փառս մեր պատկանած ժողովուրդին: 

Շնորհակալութիւն եւ յարատեւ կոռով ու 
աննկուն հաւատք Յարութ Խաչատուրեանին եւ 
իր գործակից երիտասարդներուն:

«Խմբ.»

Տիկ. Գոհար Խաչատուրեան
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
«Կիլիկիա Առիւծներու Երկիր» CILICIA The Land of Lions
Երեք Իւրօրինակ Ֆիլմ, Մէկ Հզօր Պատմութիւն

Ըստ հեղինակներուն՝ ֆիլմ-ակնարկներուն մէջ 
առաւելագոյնս պահպանուած է պատմական հա-
ւաստիութիւնը, սակայն նիւթի մատուցման գեղար-
ւեստական եւ թատերական մասը ապահովելու 
նպատակով  կան պատմական դրուագներ, որոնք 
ներկայացուած են բեմադրիչի իւրայատուկ 
ստեղծագործ մօտեցմամբ: Դերասանական կազմը 
ընտրելու ժամանակ նախապայման եղած է ոչ թէ 
յայտնի դերասաններու մասնակցութիւնը, այլ 
արհեստավարժ կերպարներու ներգրաւումը։ Ֆիլմ–
ակնարկները նկարահանելու ժամանակ ստեղ-
ծագործական խումբը օգտուած է արխիւներու մէջ 
եղած պատմական նիւթերէն,  համագործակցած 
պատմաբանի հետ։ Ստեղծագործական խումբը 
ձգտած է հնարաւորինս ճշգրիտ պահպանել եւ 
հանդիսականին փոխանցել տուեալ ժամանակա-
շըրջանի շունչը: Ֆիլմ-ակնարկներու համար գուած 
է յատուկ երաժշտութիւն, որ ձայնագրուած է 
«ԳՈՀԱՐ» սիմֆոնիք նուագախումբի  եւ երգչա-
խումբի կատարմամբ:

Ձեւաւորուելով ժամանակաշրջանի մը մէջ, երբ 
հայ ժողովուրդը չունէր պետականութիւն, Միջերկ-
րական ծովու ափին՝ Կիլիկիոյ հողին մէջ, ստեղ-
ծըւեցաւ նոր հայկական իշխանապետութիւն, որ իր 
երեքդարեայ պատմութեան ընթացքին կրցաւ 
պահպանել իր անկախութիւնը եւ հիմնել հզօր 
թագաւորութիւն։

Առաջին ֆիլմ-ակնարկը կը ներկայացնէ Կի-
լիկիայի պատմութիւնը՝ հիմնադրման օրուընէ մին-
չեւ ամենաազդեցիկ թագաւորներէն մէկուն` Ռու-
բինեաններու տոհմէն սերող Լեւոն Մեծագործի 
գահակալումը:

Երկրորդ ֆիլմ-ակնարկը կ’արտացոլէ 13-րդ 
դարու իրադարձութիւնները, Լեւոն Ա թագաւորի 
դուստր Զապէլի, անոր խնամակալ Կոնստանդին 
Պայլի եւ Զապէլի ամուսին՝ Հեթումեաններու թա-
գաւորութեան հիմնադիր Կիլիկիոյ թագաւոր Հե-

Ձախէն՝ Աշոտ Առաքելեան, Յարութ Խաչատուրեան, Սարօ Սերոբեան եւ Սեւակ Սերոբեան

թումի կերպարները, տիրող պալատական բարքերն 
ու խարդաւանքները։

Երրորդը  կը ներկայացնէ 1219-1375 թթ. պատ-
մութիւնը ապա  չորս  կողմէն կեղեքուող Կիլիկիան 
եւ յուսկ անոր վերջին թագաւոր Լեւոն Զ  Լուսին-
եանին, որուն յուղարկաւորութեամբ 1399ին կ’ա-
ւարտի ֆիլմ-ակնարկը։

Ըստ խոստացուածին, յառաջիկային ֆիլմ-ակ-
նարկներու առաջին ներկայացումը տեղի պիտի 
ունենայ նաեւ Հայաստանի մէջ։

«Զ.»
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Սինկափուրեան Խոլորձը, Գլխաւոր Թերթն Ու Հայերը

Սինկափուրի հայկական փողոցի նորաբաց այ-
գիին մէջ «Վանտա Միսս Ճոակիմ» խոլորձի արձանին 
բացման հանդիսաւոր արարողութեան մասնակցած 
է Հայաստանի պաշտօնական պատուիրակութիւնը՝ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորութեամբ: 
Այս արարողութիւնը առիթ դարձած է, որպէսզի 
անցնող օրերուն, Սինկափուրի եւ Հայաստանի մէջ 
անգամ մը եւս յիշուի, որ Սինկափուրի ազգային 
խորհրդանիշ այդ ծաղիկը իր անուանումը ստացած է 
ի պատիւ Սինկափուրի մէջ բնակած հայազգի 
ծաղկաբոյծ, գիտնական Ակնէս Ճոակիմին (Աշխէն 
Յովակիմեան), որ այս ծաղիկը խաչասերած եւ 
ստացած է իր երիտասարդութեան տարիներուն:

Ո՞վ էր Աշխէն Յովակիմեան, որուն Սինկափուրի 
եկեղեցւոյ բակին մէջ գտնուող տապանաքարին վրայ 
յաճախ կը դրուի իր աճեցուցած թարմ խոլորձը:

Աշխէնի կենսագրութիւնը Սինկափուրի հայերուն 
պատմութեան կարեւոր մէկ մասը կը կազմէ եւ առանց 
Ակնէս Ճոաքիմի կեանքին անդրադառնալու, թերի 
պիտի ըլլար հայ-սինկափուրեան պատմական ու 
ներկայ կապերը:

Աշխէն Յովակիմեան հայկական եւ Ակնէս Ճոաքիմ 
օտար անուն-մականունով այս հայուհին ծնած է 
Սինկափուր, 7 ապրիլ 1854 թուականին, Բարսեղ եւ 
Ուրելիա Յովակիմեաններու հարուստ ընտանիքին 
մէջ: Յովակիմեանները, օտար միջավայրի մէջ ապ-
րելու պատճառաւ, իրենց մականունը փոխած են 
Ճոաքիմի եւ այդպէս ճանչցուած տեղացիներուն մօտ: 
Անոնք ունէին տասնմէկ երեխայ. Աշխէն-Ակնէսը 
դուստրերէն աւագն էր եւ ընտանիքի երկրորդ երե-
խան։ Հայրը՝ Բարսեղը, Սինկափուրի մէջ առեւտրային 
գործակալ էր. զբաղած է բարերարութեամբ, ունեցած 
է զգալի սեփականութիւն եւ ներդրումներ, որոնք, 
1872 թուականին իր յանկարծակի մահէն ետք, 
անցած են ամբողջ ընտանիքին։

Մայրը՝ Ուրելիան, զբաղած է այգեգործութեամբ։ 
Ակնէսի մօր հայրը՝ Եսայի Զաքարեան, եղած է Սին-
կափուրի Առեւտրային պալատի առաջին անդամնե-
րէն, ինչպէս նաեւ տեղւոյն հայ համայնքի ղեկավարը։

Ակնէսը եւ իր մայրը կը հետաքրքրուէին այգեգոր-
ծութեամբ, մայրը նոյնպէս դեր ունեցած է համայն-
քային կեանքին մէջ: Անոնք խոլորձներ կ՚աճեցնէին 
իրենց ընտանեկան կալուածի այգիին մէջ։ Ծաղիկ-
ներու եւ այգեգործութեան այդ սէրը առիթ կը դառնայ, 
որ ամէն տարի մասնակցին ծաղիկի ցուցահան-
դէսներու, որոնց ընթացքին Ակնէսը հաւաքած էր 
պարգեւներու տպաւորիչ հաւաքածոյ մը։

1893-1895 թուականներուն սինկափուրեան տա-
րեկան երեք ցուցահանդէսներուն, ան ընդհանուր 
առմամբ նուաճած է քսանեօթ առաջին եւ տասնհինգ 
երկրորդ մրցանակ։ Ակնէս փառքի հասած է 1899 
թուականին, երբ ծաղիկի հերթական ցուցահանդէսի 
ընթացքին ներկայացուցած է խառնածին ձեւով 
աճեցուցած իր խոլորձը, որ յետագային ստացած է 
ստեղծողին անունը՝ «Միսս Ճոաքիմ Վանտա»:

Ծաղիկը այնքան սիրուած եւ տարածուած է 
Սինկափուրի մէջ, որ 1947 թուականին դարձած է 
երկրի Յառաջդիմական կուսակցութեան խորհրդա-
նիշը, իսկ 1981 թուականին հռչակուած է ազգային 
ծաղիկ՝ դառնալով Սինկափուրի խորհրդանիշը:

1899 թուականին, պարգեւատրման արարողու-
թենէն երեք ամիս անց, քաղցկեղէ տառապող Ակնէս 
մահացած է։ Ան նախ թաղուած է Սինկափուրի Bukit 
Timah գերեզմանոցին մէջ, իսկ 20-րդ դարու կէսերուն 
անոր տապանաքարը թաղման վայրէն տեղափոխ-
ւած է Սինկափուրի հայկական Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 

եկեղեցւոյ բակը։
Հայաստանեան պատուիրակութեան այս այցը 

անգամ մը եւս Սինկափուրի պատմութեան մէջ դեր 
ունեցած հայերու յիշատակի ոգեկոչումին առիթ 
դարձաւ:

Հայերը Սինկափուրի մէջ հաստատուած են 18-րդ 
դարու վերջաւորութեան։ Անոնք հիմնականօրէն 
Մալակայէն, Հնդկաստանէն, Նոր Ջուղայէն հաս-
տատուած են Սինկափուր։ 1833 թուականին հայ 
համայնքին հողակտոր մը յատկացուած է Հիլ Սթրիթ 
փողոցին վրայ, ուր 1835 թուականին կառուցուած է 
Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին, որ այսօր կը դասուի 
երկրի նշանաւոր պատմական յուշարձաններու 
կարգին (ճարտարապետ՝ Ճորճ Քոլման): Հակառակ 
որ Սինկափուրի հայ համայնքը երբեք սակաւաթիւ չէ 
եղած, այնուհանդերձ, հայկական եկեղեցին իր 
150-ամեայ պատմութեան ընթացքին հոգատարու-
թեամբ պահպանուած եւ խնամուած է, իսկ եկեղեցւոյ 
բակը կառուցուած երկյարկանի շէնքը ծառայած է 
որպէս հայերու գլխաւոր հաւաքատեղի:

Համայնքի ներքին կեանքը ժամանակին կազմա-
կերպած է Ազգային ժողովը, այսօր կան համայնքային 
կառոյցներ, որոնք կը ղեկավարեն փոքրաթիւ հայ-
կական համայնքը: Ներկայիս Սինկափուրի մէջ կը 
բնակի շուրջ ութսուն հայ, մինչդեռ 1820-ականներու 
սկիզբը երկրին մէջ կը գործէր երեք հայկական 
առեւտրական ընկերութիւն՝ իրենց ապրանքային 
մակնիշներով: Հայ առեւտրականները ունէին իրենց 
սեփական ներկայացուցիչները՝ Սինկափուրի Առեւ-
տըրական պալատէն ներս: Հայ հասարակութիւնը 
այդ տարիներուն եւրոպական հասարակութեան հա-
ւասարազօր էր եւ ունէր նմանօրինակ հաւասար 
իրաւունքներ, նշանակալի դեր՝ Սինկափուրի կեանքի 
բոլոր ասպարէզներէն ներս: Հայերուն կարծիքը 
նկատի կ՚առնուէր Առեւտրական պալատին եւ այլ 
հասարակական հաստատութիւններու մէջ: Իրենց 
ապրելաձեւին, անգլերէնի իմացութեան, քրիստոնէու-
թեան շնորհիւ հայերը դիւրութեամբ աշխատանքի կը 
հրաւիրուէին իրաւաբանական, հետախուզական 
հաստատութիւններու մէջ, իրենց մասնակցութիւնը 
կը բերէին Սինկափուրի շրջանային կոմիտէներու եւ 
օրէնսդիր մարմիններու աշխատանքներուն: Մեծ 
թիւով հայեր կ՚աշխատէին ոսկերչութեան բնագաւա-
ռին մէջ:

Սինկափուր ծնած հայերը Մեծն Բրիտանիոյ քա-
ղաքացիներ կը նկատուէին, միեւնոյն ժամանակ 
Պարսկաստան ծնած եւ Սինկափուր բնակող հայերէն 
շատեր նոյնպէս, օրէնքի սահմաններուն մէջ, կը 
դառնային Մեծն Բրիտանիոյ քաղաքացիներ: Հայ 
համայնքը իր կանոնաւոր դրամագլուխէն ներդրում-
ներ կը կատարէր բրիտանական ֆոնտերու մէջ:

Ամերիկացի հետազօտող ու ծովային սպայ Չարլզ 
Ուիլքս Սինկափուր այցելութենէն ետք գրած է. 
«Ամենայարգուածը հայերն են, անոնք կղզիին գլխա-
ւոր վաճառականներէն են։ Քիչ են, բայց՝ ազդեցիկ 
իրենց հարստութեան շնորհիւ. շատ հաճելի ազգ է։ 
Կը հագուին անգլիացիի պէս, սովորաբար լաւ կը 
խօսին անգլերէն ու փորթուգալերէն»։

19-րդ դարու 30-40-ական թուականներուն հայերը 
մայրաքաղաքին կեդրոնը կառուցած են բազմաթիւ 
տուներ, խանութներ, հիմնած են մեծ ընկերութիւններ, 
որոնք մասնաճիւղեր ունեցած են ուրիշ երկիրներու 
մէջ: Հայերը մեծ յաջողութիւններու հասած են նաեւ 
սպասարկման ոլորտին մէջ: Անոնց կը պատկանէին 
տասնմէկ պանդոկ, ներառեալ՝ ամենամեծերը:

Թերթելով հայ տպագրութեան տարեգրութիւնը, 
կը տեսնենք, որ 19-րդ դարու կէսին Սինկափուրի մէջ 
հիմնուած է երկու տպարան՝ «Արփի» եւ «Մասիս»: 

Այսօր սինկափուրցիները երախտապարտութեամբ 
կը յիշեն, որ երկրի գլխաւոր թերթը՝ անգլերէն The 
Straits Times-ը, հիմնած է հայազգի Խաչիկ Մովսէսը՝ 
1845 թուականին: Թերթը տակաւին կը տպուի եւ 
ազդեցիկ դեր ունի երկրի մամուլին մէջ: Ծանօթ է 
նաեւ, որ սինկափուրեան The Raffles Hotel-ը հիմնած 
են Սարգիս եղբայրները։

Սինկափուրի հայերը, ապրելով պատմական հայ-
րենիքէն հեռու, միշտ գիտցած են, որ հայրենիք մը 
կայ եւ իրենց մասնակցութիւնը բերած են Հայաստանի 
կեանքին: 1894 թուականին տեղացի հայերը հիմնած 
են Հայաստանի Օգնութեան կոմիտէն: Արձագան-
գելով 20-րդ դարասկիզբի ողբերգական իրադարձու-
թիւններուն՝ Սինկափուրի հայ համայնքը ի պատաս-
խան Կաթողիկոսի` ողբերգական իրադարձութիւններուն 
հետեւանքով անօթեւան մնացած հայրենակիցներուն 
օգնելու կոչերուն՝ հիմնադրած է օգնութեան ֆոնտ մը, 
որ կոչուած է Հայկական օգնութեան ֆոնտ. եւ այդ 
ժամանակ էր, որ Սինկափուրի եւ Պանկոքի հայերուն 
կողմէ հաւաքուած է շուրջ 14.5 միլիոն ամերիկեան 
տոլարի համարժէք գումար:

Բ. համաշխարհային պատերազմին ճաբոնցիները 
գրաւած են Սինկափուրը: Այդ տարիներուն օտա-
րազգի բնակիչներուն հետ տուժած են նաեւ հայերը, 
անոնք վտարուած են իրենց տուներէն եւ արգելա-
փակուած՝ ճամբարներու մէջ: Մինչ ճաբոնական 
բանակը կը գրաւէր երկիրը, որոշ հայեր յաջողած են 
Աւստրալիա տեղափոխուիլ։ Իսկ ով որ չէ յաջողած 
հեռանալ, որպէս բրիտանական հպատակ, ուղարկը-
ւած են ճամբարներ, ուր վատ պայմաններու պատ-
ճառաւ, շատերը մահացած են։ Միւս կողմէ, համայն-
քին սակաւաթիւ ըլլալը խառն ամուսնութիւններու եւ 
ձուլումներու պատճառ դարձած է:

Պատերազմէն ետք ողջ մնացած հայերը վերա-
դարձած են Սինկափուր, սակայն չեն յաջողած վերա-
կանգնել իրենց նախկին բարեկարգ վիճակը: Հա-
մայնքը այնքան թոյլ էր, որ նոյնիսկ եկեղեցին 
դադրած էր գործելէ, մինչեւ 1996 թուականը, երբ 
Ամենայն Հայոց Գարեգին Ա. Կաթողիոսի Սինկափուր 
կատարած այցելութիւնը, որու ընթացքին եկեղեցին 
վերջապէս վերաբացուած էր:

2011 թուականին Սինկափուրի հայ համայնքը 
հանդիսաւորութեամբ նշած է համայնքի կազմաւոր-
ման 175-ամեակը:

Նիկոլ Փաշինեանի՝ Սինկափուր այցի ընթացքին 
անդրադարձ կատարուեցաւ երկու երկիրներու միջեւ 
տնտեսական կապերու ամրապնդման: Նշելով յատ-
կապէս հայ գործարարներու բարի համբաւը եւ 
Սինկափուրի մէջ 19-րդ դարու աւարտին առեւտրական 
յարաբերութիւնները զարգացնելու գործին մէջ անոնց 
ունեցած կարեւոր դերը, Սինկափուրի եւ Հայաստանի 
վարչապետները ցանկութիւն յայտնեցին վերականգ-
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«Գիւղ Ֆրանսայի Մէջ»

29

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Արմատները ու Մատները
Ա՜յ թէ ճանաչել,

Ա՜յ թէ իմանալ ընդերքն ու հողը,
Բայց ո՛չ թէ ինչ-որ երկրաբանի պէս՝

Ծակելով հողի կողը կամ ողը.
Եւ ո՛չ էլ իբրեւ ինչ-որ հնաբան՝

Գործի դնելով բրիչ, բահ ու բան.
Եւ ո՛չ էլ անգամ՝

Ինչպէս ես գիտեմ իմ հինգ մատները:
Ա՜յ թէ ճանաչել ընդերքն ու հողը,

Ինչպէս, երեւի, հողն են ճանաչում
Լոկ արմատները՜:

               Պարոյր Սեւակ

Սինկափուրեան Խոլորձը, Գլխաւոր 
Թերթն Ու Հայերը
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նած տեսնել հայ-սինկափուրեան տնտեսական սերտ 
կապերը, իսկ հայկական կողմը շատ հետաքրքրուած 
էր աշխարհի մէջ ծանօթ «սինկափուրեան հրաշք» 
կոչուած երեւոյթով, որով տնտեսական մեծ յեղափո-
խութիւն տեղի ունեցաւ այդ երկրին մէջ՝ փտածութեան 
եւ կաշառակերութեան դէմ մեծ պայքարին միջոցաւ: 
Սինկափուրը միջազգային կազմակերպութիւններու 
դիտարկումներով փտածութիւն չունեցող երկիրներէն 
մէկն է ամբողջ աշխարհի տարածքին: Երկրին ուժեղ, 
գրեթէ միահեծան կառավարութիւնը մտաւորական 
բնակչութեան շեշտադրումով եւ լաւ կառավարմամբ 
ճանչցուած է որպէս «սինկափուրեան տիպ» եւ կը 
նկատուի երկրի քաղաքական կայունութեան, տնտե-
սական աճի ու ընկերային ներդաշնակ կառավարման 
գլխաւոր բանալին:

2011 թուականին այլ միջազգային անկախ կազ-
մակերպութիւն մը, իրաւական ցուցիչի աստիճանով, 
Սինկափուրը դասած է աշխարհի լաւագոյն երկիր-
ներուն մէջ՝ «կարգ ու կանոնի եւ անվտանգութեան», 
«փտածութեան բացակայութեան», «արդիւնաւէտ 
արդարադատութեան» չափանիշներով: Սակայն այս 
բոլորին հետ պէտք է նշել, որ երկիրը աւելի ցած 
հեղինակութիւն ունի «խօսքի ազատութիւն» եւ «երկրի 
ազատութիւն» ցուցանիշներով: Օրինակ՝ հինգ կամ 
աւելի մարդոց հրապարակային հանդիպումը կը 
պահանջէ ոստիկանութեան արտօնութիւն, իսկ բո-
ղոքները կարելի է կազմակերպել միայն յատուկ ձե-
ւաւորուած Խօսնակներու անկիւններուն մէջ: Այդու-
հանդերձ, այս վերջին հանգամանքը երբեք ստուեր 
չ՚ածեր երկրին գրաւչութեան վրայ, որուն համբաւը 
տարածուած է աշխարհով մէկ:

Հայաստանի վարչապետը իր կողակցին՝ Աննա 
Յակոբեանի հետ այցելած է նաեւ Սինկափուրի բու-
սաբանական այգին, ուր տեղի ունեցած է այդ երկրի 
ազգային խորհրդանիշը նկատուող ծաղիկին` Սինկա-
փուրեան խոլորձին անուանակոչութեան արարողու-
թիւնը: Խոլորձի տեսակ մը անուանակոչուած է Նիկոլ 
Փաշինեանի եւ Աննա Յակոբեանի անունով: Այսպիսի 
նախաձեռնութիւններ Սինկափուրի մէջ տեղի կ՚ունե-
նան ի պատիւ երկրի բարձրաստիճան հիւրերուն եւ 
անուանի գործիչներուն:

Հանդիպում մը տեղի ունեցած է նաեւ հայ համայն-
քին հետ: Շուրջ ութսուն հոգի հաշուող համայնքին 
մէջ տակաւին կան Կալկաթայէն, Մատրասէն եւ տա-
րածքաշրջանի այլ վայրերէն տեղափոխուած հայերու 
ժառանգներ: Այս խումբին մասին կ՚ըսեն, թէ արդէն 
ձուլուած հայեր են, որոնք, փոքր բացառութեամբ, 
գրեթէ չեն մասնակցիր համայնքային կեանքին:

Համայնքին մաս կը կազմեն սփիւռքէն ժամանած 
հայեր, որոնց թիւը կը հասնի շուրջ յիսունի։ Իսկ 
երրորդ խումբը Հայաստանի քաղաքացիներ են` 30-
35 հոգի: Անոնք Սինկափուրի մէջ կը գտնուին աշխա-
տանքային տարբեր հրաւէրներով կամ ուսանելու 
նպատակով հոն տեղափոխած են:

Սինկափուրը, իր հրաշալի բնութեամբ, արագ 
զարգացող տնտեսութեամբ, արհեստագիտութեան 
նոր միջոցներու կիրարկումով կը գրաւէ բազմաթիւ 
երիտասարդներու ուշադրութիւնը:

Հայ Առաքելական Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
եկեղեցին կը նկատուի Սինկափուրի առաջին եւ 
հնագոյն եկեղեցին եւ կը հանդիսանայ Սինկափուրի 
ազգային մշակութային արժէք: Ճիշդ է, որ այնտեղ 
մշտապէս Ս. Պատարագ չի մատուցուիր, սակայն 
տարածքաշրջանէն հայ հոգեւորականներ պարբերա-
բար կ՚այցելեն եւ Ս. Պատարագ կը մատուցեն:

Փաշինեանի այցը, տնտեսական համագործակ-
ցութեան մասին յուշագրերէ զատ, նշանաւորուեցաւ 
նաեւ Սինկափուրի մէջ արձանի մը բացումով. Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ յարակից հայկական 
փողոցի նորաբաց այգիին մէջ տեղի ունեցաւ 
«Վանտա Միսս Ճոակիմ» խոլորձի արձանի բացման 
հանդիսաւոր արարողութիւնը։ Արձանը կառուցուած 
է բարերար Խաժակ Մարգարեանի նախաձեռնու-
թեամբ եւ նուիրուած՝ փառաբանուած խոլորձին:

ՍԻՆԿԱՓՈՒՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵՆԷՆ
Բրիտանացի գաղութարար Սթեմֆորտ Ռաֆըլզ 

1819 թուականին հիմնադրած է գաղութային Սին-
կափուրը՝ որպէս Բրիտանական արեւելահնդկական 
ընկերութեան առեւտրական կէտ: 1858 թուականին, 
անոր լուծարումէն ետք, կղզիները փոխանցուած են 
Բրիտանական Հնդկաստանին, որպէս թագաւորա-
կան գաղութ: Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ 
Սինկափուրը Ճաբոնի կողմէ բռնագրաւուած է: 
Բրիտանիայէն անկախութիւն ձեռք բերած է 1963 
թուականին՝ միաւորուելով բրիտանական նախկին 
գաղութներուն, սակայն գաղափարական տարբերու-
թիւններէն մեկնելով, երկու տարի անց, սինկափուր-
ցիները կը զատուին անոնցմէ՝ 1965 թուականին, 
ձեւաւորուելով որպէս ինքնիշխան ազգ: Չունենալով 
բնական հարստութիւններ` Սինկափուրը իր տնտե-
սութեամբ կը դառնայ «ասիական չորս վագրեր»էն 
(Հարաւային Քորէա, Հոնկ Քոնկ, Թայուան, Սինկա-
փուր) մէկը՝ հիմնուած արտաքին առեւտուրի եւ 
աշխատուժի վրայ: Այսօր ունի «հանդիպումներու մի-
ջազգային գլխաւոր քաղաք»ի, «ներդրումային լաւա-
գոյն ներուժային քաղաք»ի համբաւ, իսկ սինկափուրցի 
ազգը՝ «արհեստագիտական ազգ»ի:

Սինկափուրը երրորդն է օտար ներդրումներու 
ամենամեծ գանձատրական կեդրոն, քարիւղի մշակ-
ման եւ առեւտրական կեդրոն ըլլալու ցուցանիշով, եւ 
երկրորդը՝ ծովային պահեստներու առումով: Երկիրը 
բնորոշուած է նաեւ որպէս «հարկային ծովախորշ»: 
Երկիրը բարձր դիրք կը զբաղեցնէ կրթութեան, 
առողջապահութեան, կեանքի որակի սպասելի բա-
րելաւման, անձնական անվտանգութեան ու բնակա-
րանային ապահովուածութեան ասպարէզներուն մէջ: 
Հակառակ անոր որ եկամտային տարբերութիւնները 
բաշխուած են անհաւասար ձեւով, բնակարաններուն 
90 տոկոսը կը դիտուի որպէս անձնական սեփակա-
նութիւն: Հետաքրքրական է, որ Սինկափուրի 5.6 
միլիոն բնակչութենէն 38 տոկոսը օտար քաղաքա-
ցիներ են: Երկրին մէջ ընդունուած է պաշտօնական 
չորս լեզու` անգլերէն (որ առաջինն է ընդհանուր տա-
րածուածութեամբ), մալայերէն, չինարէն (մանտարին) 
եւ թամիլերէն: Գրեթէ բոլոր սինկափուրցիները երկու 
լեզուի կրող են: Սինկափուրի անուան անգլերէն 
տարբերակը երկրի հարազատ մալայերէն անուան-
ման անգլիականացուած տարբերակն է եւ կը թարգ-
մանուի «առիւծի քաղաք»: Առիւծը ներառուած է 
ազգային բազմաթիւ խորհրդանիշներու մէջ, օրինակ՝ 
զինանշանին վրայ: Սակայն տեղեկութիւններ չկան, 
թէ երկրին մէջ երբեւէ ապրա՞ծ են առիւծներ:

Սինկափուրը յիշատակուած է նաեւ որպէս Քա-
ղաք-այգի, քանի որ փողոցները շրջապատուած են 
տնկուած ծառերով, եւ անկախացումէն ետք կանա-
չապատումը մեծ թափ առած է, ինչպէս նաեւ կը 
յիշատակուի որպէս Փոքրիկ կարմիր կէտ, քանի որ 
կղզի-պետութիւնը, աշխարհի ու Ասիոյ բազմաթիւ 
քարտէսներուն վրայ, ներկայացուած է կարմիր կէտի 
տեսքով:

 «Ժամանակ»/Պոլիս
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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Վիեննայի Մէջ Մեկնարկած  է Միջուկային Գործարքի 
Շուրջ «Հնգեակի» եւ Իրանի Հանդիպումը

«Հնգեակ»-ի (Ռուսիա, Չինաստան, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսա, Գերմանիա) 
եւ Իրանի ներկայացուցիչները Վիեննայի մէջ կ’իրականացնեն Թեհրանի հետ 
միջուկային գործարքի ճգնաժամի շուրջ կարգաւորման հանդիպումը, ինչպէս 
կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես», այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի»-ի 
թղթակիցը։  

Բանակցութիւններուն վայրը, ինչպէս նախորդ տարիներուն էր, Palais 
Coburg հիւրանոցն է։

Համատեղ յանձնաժողովի ներկայ նիստը, կը սպասուի, որ դառնայ Իրանի 
միջուկային ծրագրի շուրջ Գործողութիւններուն համատեղ համապարփակ 
ծրագրի վերաբերեալ նախարարական բանակցութիւններու նախապատ-
րաստումը։

ՌԴ պատուիրակութեան ղեկավար, ԱԳ փոխնախարար Սերգէյ Ռիապքովը 
«ՌԻԱ Նովոսթի»-ի հետ զրոյցին յոյս յայտնած է, որ հրասայլ վարողներու  
ձերբակալման եւ Հորմուզի նեղուցի մէջ նաւարկութեան անվտանգութեան 
ապահովման առժամեայ միութիւն ստեղծելու  ԱՄՆ-ի մտադրութեան հետ 
կապուած իրավիճակը պիտի չանդրադառնայ յառաջիկայ հանդիպման վրայ։

Ան ընդգծած է, որ Մոսուան կը շարունակէ Իրանին կոչ ընել ձեռնպահ 
մնալու միջուկային գործարքի շուրջ իրավիճակը սրող քայլերէն, սակայն 
պատասխանատուութիւն պէտք է դրսեւօրեն Գործողութիւններու համատեղ 
համապարփակ ծրագրի բոլոր մասնակիցները։

ՌԴ մայրաքաղաք Մոսկուայի կեդրոնին մէջ Յուլիս 27-ին տեղի ունեցած է 
չհամաձայնեցուած բողոքի ցոյց, որուն կը մասնակցի շուրջ 3500 մարդ: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», այս մասին «ՌԻԱ Նովոսթի»-ին յայտնած 
է մայրաքաղաքի ոստիկանութեան մամուլի ծառայութիւնը:

Ցոյցը քաղաքի իշխանութիւններուն հետ համաձայնեցուած չէ: Աւելի վաղ 
Մոսկուայի քաղաքապետ Սերգէյ Սոբիանինը յայտարարած էր, որ 
անկարգութիւններ կազմակերպելու փորձերը լաւ բանի չեն յանգեցներ, 
քաղաքի մէջ կարգ ու կանոնը պիտի հաստատուի օրէնքի համաձայն:

Բողոքի ցոյցի կազմակերպիչները կը պահանջեն Մոսկուայի քաղաքային 
տումայի ընտրութիւններուն անկախ թեկնածուներու գրանցում:

Աֆղանստանի արեւելքը գտնուող Ղազնի քաղաքի մէջ ինքնաշարժի 
պայթիւնի հետեւանքով մահացած է առնուազն չորս մարդ, եւս 20-ը ստացած 
են վնասուածքներ: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին յայտնէ 
«ՌԻԱ Նովոսթի»-ին:

Կատարուածէն այլ մանրամասնութիւններ չեն հաղորդուիր: Որեւէ 
ծայրահեղական խմբաւորում դեռ չէ ստանձնած կատարուածի պատասխա-
նատուութիւնը:

Մոսկուայի Կեդրոնին Մէջ Կազմակերպուած Բողոքի 
Ցոյցին Կը Մասնակցի Աւելի Քան Երեք Հազար Մարդ Աֆղանստանի Մէջ Ինքնաշարժի Պայթիւնի 

Հետեւանքով Չորս Մարդ Մահացած է


